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RELATÓRIO DE ATIVIDADE EXTERNARELATÓRIO DE ATIVIDADE EXTERNA  

EVENTO INSTITUCIONALEVENTO INSTITUCIONAL  

XIV Reunião Plenária Anual da Estratégia Nacional de Combate à XIV Reunião Plenária Anual da Estratégia Nacional de Combate à 

Corrupção e à Lavagem de Ativos (ENCCLA)Corrupção e à Lavagem de Ativos (ENCCLA)  

((NatalNatal //RNRN, , 28 de novembro a28 de novembro a   0202   de de dezembrodezembro  de 2016de 2016))   

 

 

                 Curitiba,  02 de dezembro de 2016. 

 

 

A partir informação obtida por este Centro de Apoio Operacional 

durante Seminário presenciado na cidade de Brasília, ao longo do segundo semestre de 

2016, diligenciou-se junto à Secretaria Executiva da Estratégia Nacional de Combate à 

Corrupção e à Lavagem de Ativos (ENCCLA), bem como junto à Procuradoria-Geral de 

Justiça, para fins de obter convite voltado à participação da XIV Reunião Plenária Anual da 

ENCCLA, a realizar-se na cidade de Natal/RN, especialmente por se tratar de espaço de 

interlocução diretamente afeto a diversas das Iniciativas contidas no Plano Setorial 2016-

2017 desta unidade. 

A título introdutório e para fins de reforçar a importância da 

participação desta unidade no referido espaço, toma-se a liberdade de trasladar 

parcialmente texto contido na Programação do evento que bem explicita o propósito do 

evento: 

 
A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, criada 
em 2003, consiste na articulação de diversos órgãos e entidades vinculados ao 
Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário ou ao Ministério Público, com a 
colaboração de movimentos estaduais de combate à corrupção e de entidades da 
sociedade civil, para atuação conjunta no enfrentamento daqueles crimes. É a 
expressão máxima do reconhecimento, por parte das autoridades brasileiras, da 
imprescindibilidade de se instalar no País uma dinâmica estatal transversal de 
combate a esses delitos. O Departamento de Recuperação de Ativos e 
Cooperação Jurídica Internacional, por intermédio de sua Coordenação-Geral de 
Articulação Institucional, funciona como secretaria executiva da Estratégia. 
Na prática, a Estratégia envolve o delineamento anual, em reunião plenária, de 
um certo número de ações a serem executadas no ano seguinte, bem como dos 
respectivos produtos esperados. Para cada ação cria-se um grupo de trabalho 
sob a responsabilidade de um órgão coordenador, com participação de outros 
órgãos integrantes da ENCCLA e a incumbência de reunir-se quantas vezes for 
necessário durante o ano para concluir os produtos previstos. Além disso, o 
Gabinete de Gestão Integrada da ENCCLA, composto por 24 representações, 
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reúne-se bimestralmente para verificar o andamento das Ações e sobre ele 
deliberar. 
Ao longo dos anos, os trabalhos desenvolvidos pela ENCCLA trouxeram diversos 
resultados positivos para o combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, 
galgando a Estratégia à condição de referência na temática no plano nacional e 
internacional. Destaca-se o reconhecimento por parte do Grupo de Ação 
Financeira Internacional (GAFI), quando da apresentação do relatório da avaliação 
do Brasil em 2010. 

 

No intuito de viabilizar uma prestação de contas das atividades 

empreendidas, cumpre brevemente arrolar uma síntese da programação e das principais 

questões e contatos que foram objeto dos trabalhos. 

 

Dia 28 de novembro 

 

 

TARDE-NOITE 

• Hora: das 17h30min às 22h 

• Local: Auditório ... 

• Plenária de abertura da ENCCLA 2017 

- Inicialmente, houve a apresentação da metodologia do evento, bem como da 

dinâmica dos trabalhos propostos pela organização do evento. 

- Diante da iminência das discussões no Congresso afetas às Medidas Anticorrupção, 

extraordinariamente, foi proposta a elaboração de uma Moção de Apoio ao Relatório 

do Dep. Lorenzoni, em vias de ser apreciado pela Câmara dos Deputados. Após 

longas discussões a respeito dos termos destas Moção, tendo sido ressaltado que 

algumas das propostas legislativas teriam decorrido de projetos iniciados na própria 

Enccla, restou definida a realização da referida moção, particularmente, no intuito de 

evitar: i) tanto a perda das ideias centrais de combate à corrupção que inspiraram a 

proposta originária, ii) quanto qualquer pretensão que busque podar os instrumentos 

e instituições de controle atualmente já existentes. 

- Na sequência, foi dado início à avaliação individual de cada um dos Relatórios Finais 

das Ações da ENCCLA 2016, com encaminhamento de material gráfico e digital 

sobre cada uma delas. Neste sentido, diversas anotações foram realizadas por este 

Agente no “Manual do Participante” (condições de aprovação, encaminhamentos, 

etc.), no qual se procurou ressaltar aquelas ações diretamente relacionadas às 

iniciativas deste Centro de Apoio. 
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Sem embargo da análise do material encaminhado pela Organização, não é demais 

recordar que figuraram no Rol de Ações 2016 as seguintes propostas: 

AÇÃO 1 - Avaliar a transparência nos poderes Legislativo (3 esferas), Judiciário 
(esfera Federal e Estadual), Ministério Público (esfera Federal e Estadual) e 
Tribunais de Contas (esfera Federal, Estadual e Municipal). 
Eixo: Prevenção 
Objetivo Estratégico: Aumentar a efetividade do sistema preventivo de lavagem de 
dinheiro e da corrupção. 
Coordenador: CGU 
AÇÃO 2: Fomentar a participação social através de instrumentos de transparência 
ativa para monitoramento das formas de transferência de recursos federais. 
Eixo: Prevenção e Detecção 
Objetivo Estratégico: Ampliar a transparência pública e a participação social. 
Coordenador: SLTI/MP 
AÇÃO 3: Criar diretrizes para implantação e efetivo funcionamento dos sistemas 
estadual e municipal de controle interno. 
Eixo: Prevenção e Detecção 
Objetivo Estratégico: Fortalecer os instrumentos de governança, de integridade e 
de controle na Administração Pública. 
Coordenador: CGU 
AÇÃO 4: Elaborar diagnóstico e proposição de aprimoramento do sistema 
brasileiro de proteção e incentivo ao denunciante e whistleblower. 
Eixo: Detecção e Punição. 
Objetivo Estratégico: Aumentar a efetividade do sistema de justiça. 
Coordenador: AJUFE 
AÇÃO 5: Propor a criação de mecanismos que incentivem a adoção de programas 
de integridade em contratações públicas. 
Eixo: Prevenção. 
Objetivo Estratégico: Fortalecer os instrumentos de governança, de integridade e 
de controle na Administração Pública. 
Coordenador: CGU 
AÇÃO 6: Elaborar diagnóstico dos modelos de atuação na Advocacia Pública, 
inclusive em parceria com o Ministério Público, relativos à persecução 
administrativa e judicial cível. 
Eixo: Detecção e Punição 
Objetivo Estratégico: Aprimorar os mecanismos de coordenação e de atuação 
estratégica e operacional dos órgãos e agentes públicos para enfrentamento da 
corrupção. 
Coordenador: AGU 
Colaboradores: AJUFE, AMB, AMPCON, ANAPE, ANPR, CJF, CNMP, CNPG, 
CONJUR/MJ, CVM, MPF, PGFN e PGM/SP. 
AÇÃO 7: Elaborar estudos sobre a eficácia da persecução penal em face do 
princípio da obrigatoriedade. 
Eixo: Detecção e Punição 
Objetivo Estratégico: Aumentar a efetividade do sistema de justiça 
Coordenadores: DPF e MPF 
AÇÃO 8 - Mapear sistemas de informação e bases de dados úteis para a 
prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, com vistas a: (i) 
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difusão dos resultados obtidos; (ii) compartilhamento, quando possível; e (iii) 
interoperabilidade. 
Eixo: Detecção e Punição. 
Objetivo Estratégico: Aumentar a efetividade do sistema de justiça. 
Coordenador: SLTI/MP 
AÇÃO 9 - Propor formatação institucional para o desenvolvimento da Avaliação 
Nacional de Riscos (ANR) relacionados à lavagem de dinheiro e finalizar a 
adequação da metodologia ARENA, para validação. 
Eixo: Prevenção e Detecção. 
Objetivo Estratégico: Aumentar a efetividade do sistema preventivo da lavagem de 
dinheiro e da corrupção. 
Coordenador: COAF 
Colaboradores: ABIN, ADPF, AJUFE, ANPR, BACEN, CGU, CJF, CNMP, CVM, 
DPF, DRCI/MJ, GNCOC, MPF, MRE, PGFN, RFB, SUSEP e TSE. 
AÇÃO 10 - Realizar exercício de autoavaliação quanto ao cumprimento das 
Recomendações do GAFI. 
Eixo: Prevenção. 
Objetivo Estratégico: Aumentar a efetividade do sistema preventivo da lavagem de 
dinheiro e da corrupção. 
Coordenador: COAF 
AÇÃO 11 – Aprimorar as regras de sigilo bancário e fiscal, objetivando tornar mais 
ágil e eficaz o compartilhamento de informações entre órgãos de fiscalização, 
controle, persecução penal e defesa do patrimônio público. 
Eixo: Detecção e Punição. 
Objetivo Estratégico: Aumentar a efetividade do sistema de justiça. 
Coordenador: RFB 
AÇÃO 12 - Acompanhar a implementação do novo marco regulatório das 
organizações da sociedade civil (MROSC) e seus efeitos sobre desvios de 
finalidade. 
Eixo: Prevenção. 
Objetivo Estratégico: Aumentar a efetividade do sistema preventivo da lavagem de 
dinheiro e da corrupção. 
Coordenador: SNJ 
AÇÃO 13 - Aperfeiçoar procedimentos e controles relativos a operações 
envolvendo recursos em espécie, a fim de mitigar riscos em lavagem de dinheiro e 
desvio de recursos públicos. 
Eixo: Prevenção e Detecção. 
Objetivo Estratégico: Aumentar a efetividade do sistema preventivo da lavagem de 
dinheiro e da corrupção. 
Coordenador: BACEN 

- Foi identificado que as seguintes Ações tocam, diretamente, à perspectiva criminal: 

ns. 4, 7, 8, 11 e 13. 

- Principais destaques durante a leitura dos Relatórios Finais:  

Foi ressaltado, igualmente, terem sido realizadas mais de 70 reuniões para o 

desenvolvimento e consolidação das Ações de 2016, além de 02 seminários no 

âmbito das Ações 4 e 7. O resultado desse trabalho foi consolidado justamente nos 

Relatórios finais das Ações já referidos, que foram objeto de aprovação na Plenária, 
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oportunidade em que foram apresentados os respectivos produtos do quanto 

anteriormente proposto. 

Destaque para as seguintes Ações: 

Perspectiva Corrupção: Um dos produtos que ganhou destaque deriva da Ação 

2/2016. No último dia 17, no Fórum das Transferências Voluntárias, foi lançado o 

aplicativo ‘As Diferentonas’, resultado do concurso público Hackathon de 

Participação no Combate à Corrução. Trata-se de ferramenta desenvolvida pelo 

Ministério da Justiça, em parceria com o Ministério do Planejamento e com o 

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. A ideia foi dar aos 

cidadãos a capacidade de utilizar os dados abertos do Siconv (Sistema de 

Convênios do Governo Federal) e comparar a execução dos investimentos 

federais nos diferentes estados e municípios. O aplicativo está disponível para 

download no seguinte endereço: http://portal.convenios.gov.br/aplicativo-as-

diferentonas. 

Perspectiva Criminal: Mereceu destaque, ainda, a Ação 4/2016, num trabalho 

coordenado pela AJUFE afeto à figura do “reportante cidadão” (whistleblower), que já 

resultou no encaminhamento de proposta legislativa. 

- Foi ressaltado, finalmente, que, por meio de recente reunião, o Gabinete de Gestão 

Integrada da ENCCLA consolidou as 14 Propostas de Ações para 

desenvolvimento em 2017. Consta que mais de 60 propostas foram encaminhadas 

à Secretaria Executiva da Enccla, aproximadamente metade delas oriunda dos 

movimentos estaduais de combate à corrupção e da sociedade civil. As propostas 

em análise envolvem diversos temas, como a estruturação dos sistemas de controle 

interno e da advocacia pública nos estados e municípios, o conflito de interesses e o 

incremento da eficácia da persecução criminal. São estas propostas que pautarão as 

reuniões dos demais dias de trabalho, tendo sido divididas em dois grupos: 

“Combate à Corrupção” e “Combate à Lavagem de Dinheiro”. 

 

 

Dias 29 e 30 de novembro 

 

MANHÃ e TARDE 

• Hora: das 9h às 12h e 14h às 18h30min 

• Discussão dos Grupos de Trabalho (LD e Corrupção) 
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• Temas Grupo de Trabalho de Lavagem de Dinheiro: 

- Apresentação da metodologia do trabalho 

- Busca de iniciativas que tenham vinculo e eventual representatividade pela 

sociedade civil. 

- Debates sobre cada uma das propostas de ações. Dada a natureza das atividades 

afetas a este Centro de Apoio, faz-se exclusiva referencia àquelas propostas 

vinculadas à seara criminal, com especial destaque ao contexto estadual: 

9.   Ampliar o compartilhamento de dados para o combate à corrupção e à 

lavagem de dinheiro: 

o Vínculo ao objetivo estratégico da ENCCLA: n. 3 (Aprimorar os 

mecanismos de coordenação e de atuação estratégica e operacional dos 

órgãos e agentes públicos) 

o Resultados esperados: 

- diagnóstico 

- definir padrões de compartilhamento 

- firmar acordos de cooperação técnica 

o Atividades: 

- levantamento entre os membros da ENCCLA de instrumentos de 

cooperação técnica já existentes que possam ser compartilhados e 

difundidos aos demais órgãos 

- levantamento com áreas técnicas dos órgãos que detêm bancos de 

dados para que informem o meio pelo qual podem fornece-lo. 

- identificação da parceria de compartilhar base de dados, após o 

levantamento realizado, por meio de Termo de Cooperação Técnica 

em um Projeto Piloto cmo todos os membros da Enccla interessados. 

- explorar novas tecnologias de compartilhamento de dados, mediante a 

apresentação de trabalhos em andamento pelas áreas de TI 

o Ministério Público do Paraná indicado como  

Colaborador da Proposta 

10.   Moedas virtuais e eletrônicas: analisar os impactos e avaliar os riscos 

o Vínculo ao objetivo estratégico da ENCCLA: n. 5 (Aumentar a efetividade 

do sistema preventivo de lavagem de dinheiro) 
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o Identificação de que os produtos esperados e as atividades programadas 

estariam vinculadas, essencialmente, às perspectivas bancarias 

(Febraban, Cvm, etc.). 

12.   Elaborar propostas de implementação de medidas que auxiliem na 

prevenção de crimes de lavagem de dinheiro praticados mediante 

utilização de documentos falsos e interpostas pessoas 

o Vínculo ao objetivo estratégico da ENCCLA: n. 1 (Fortalecer os 

instrumentos de governança, de integridade e de controle na 

administração pública) 

o Resultados esperados: 

- Definição e implementação de sistemas de informação aptos a 

detectar e minimizar a ocorrência de fraudes nos órgãos responsáveis 

pela concessão de documentos públicos de identificação 

- Implementação de sistemas nacional de informações de registro civil 

nos estados em que essa providência ainda não teria sido adotada. 

o Identificação de que os produtos esperados e as atividades programadas 

estariam vinculadas, essencialmente, às perspectivas registrais e de 

sistemas tecnológicos. 

13. Avançar na integração de estratégias e dos métodos operacionais dos 

órgãos de Estado de controle visando fortalecer o combate à 

criminalidade organizada 

o Vínculo ao objetivo estratégico da ENCCLA: n. 3 (Aprimorar os 

mecanismos de coordenação e de atuação estratégica e operacional dos 

órgãos e agentes públicos) 

o Proposta de junção com a Proposta 7, com adaptação da redação 

também para fins estaduais. 

o Resultados esperados: 

- Definição de estratégias comuns de atuação 

- Criação de grupo permanente. 

o Atividades: 

- Atividade 1: Reuniões entre os entre órgãos de controle ou 

investigação para definir estratégias de ação, incluindo novos métodos 

operacionais de combate à criminalidade organizada. 
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- Atividade 2: Compartilhamento de políticas e agendas dos órgãos de 

controle ou investigação, bem como de experiências em casos de 

sucesso. 

- Atividade 3: Estabelecimento de canais de discussão entre os órgãos 

para definir as prioridades e dar transparência aos critérios. 

o Ministério Público do Paraná indicado como  

Colaborador da Proposta 

14.   Elaborar proposta de regulamentação, pelo Poder Executivo, dos critérios 

a serem observados para o fornecimento das informações bancárias e 

fiscais - tendo como ponto de partida a regulamentação hoje existente 

para aplicação da LC 105/2001, no que tange ao acesso da RFB às 

informações bancárias dos contribuintes. 

o Vínculo ao objetivo estratégico da ENCCLA: n. 6 (Aumentar a efetividade 

do sistema de justiça) 

o Questão prejudicial: sugestão de supressão de análise, tendo em vista 

estar em curso processo legislativo de modificação legislativa sobre a 

temática. 

o Sugestão de aglomerar esta Proposta como uma das atividades da 

Proposta 7, de natureza mais genérica e que pode fazer o 

acompanhamento do processo legislativo em curso. 

o Sugestão de transformar em recomendação emitida pela Enccla, a qual 

foi prontamente aceita e devidamente redigida ao longo dos trabalhos e 

será objeto de futura publicação a todos os participantes. 

  

• Temas do Grupo de Trabalho Corrupção: 

- Debates sobre cada uma das propostas de ações. Dada a natureza das atividades 

afetas a este Centro de Apoio, faz-se exclusiva referencia àquelas propostas 

vinculadas à seara criminal, com especial destaque ao contexto estadual: 

7.   Promover estudos para propor melhorias normativas quanto à destinação 

aos órgãos de prevenção, investigação e persecução de recursos obtidos 

em condenações cíveis e criminais e em colaboração premiada e acordos 

de leniência 

o Vínculo ao objetivo estratégico da ENCCLA: n. 8 (Aumentar a efetividade 

da recuperação de ativos) 
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o Resultados esperados: 

- elaboração de propostas normativas 

o Atividades: 

- reuniões para elaboração dos diversos projetos de lei propostos. 

8.   Aprofundar o tema da eficácia da persecução penal em face do princípio 

da obrigatoriedade no sistema de justiça criminal estadual e 

acompanhar/elaborar projetos de lei para ampliar o campo da 

resolutividade de feitos criminais mediante acordo de vontades 

o Vínculo ao objetivo estratégico da ENCCLA: n. 6 (Aumentar a efetividade 

do sistema de justiça) 

o Resultados esperados: 

- elaboração de propostas normativas 

o Atividades: 

- reuniões para elaboração dos diversos projetos de lei propostos. 

o Observações: 

- dificuldades já identificadas: obtenção de estatísticas ministeriais 

- maior facilidade da definição de critérios no âmbito federal (crimes 

brancos) diferentemente do âmbito estadual (crimes com vítimas 

determinadas) 

- sugestão da coordenação dos trabalhos ser efetuada pelo CNMP ou 

CNPG 

 

• Discussãoa respeito da possibilidade de elaboração de uma Recomendação, Moção e/ou 

Açào da ENCCLA a respeito dos critérios das isenções tributárias  por entes estatais 

(Coordenação, MPRJ). Proposta de encaminhamento na condição de “moção” por parte 

da Enccla. 

 

 

Dia 01 de dezembro 

 

MANHÃ 

• Hora: das 9h às 12h30min 

• Redação final das Ações 

• Temas: 

- Principais destaques:  
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o Foram apresentadas as 11 Ações Finais definidas pela Plenária, realizando 

ajustes finais e definições de atividades que efetivamente estarão voltadas ao 

cumprimento dos resultados propostos (cf. doc. anexo) 

o Ato seguinte, foi efetuada leitura da redação final de uma Proposta de 

Recomendação da então Proposta de Ação 14, voltada especialmente a 

recomendar à Secretaria da Receita Federal regulamentar a sistematização, 

operacionalização e padronização do compartilhamento de informações fiscais 

em meio eletrônico, de forma estruturada, para os órgãos de fiscalização, 

controle e persecução penal, preservadas as restrições de sigilo vigentes e a 

integridade das informações. 

o Definição do texto final do Manifesto da Enccla em Natal/RN, especialmente 

voltado às recentes aprovações pela Câmara dos Deputados que procuram 

mitigar ou inviabilizar o combate à corrupção. 

 

TARDE 

• Hora: das 14h às 20h30min 

• Discussões com as Redes Estaduais, Sociedade Civil e Entidades Reguladoras dos 

Segmentos Obrigados: i) prestação de contas de Ações de 2016; ii) sugestão de 

participação de representantes da sociedade civil em certas Ações de 2017. 

• Plenária de Encerramento – Aprovação das 11 Ações da ENCCLA para o ano de 2017 

 

Registra-se, ainda, a percepção deste Agente que o espaço 

atualmente ocupado na referida entidade pelos Ministérios Públicos Estaduais ainda se 

mostra acanhado, sendo representativo disto o número muito mais expressivo de iniciativas 

vinculadas a seara federal. 

De toda sorte, tendo sido inclusive reconhecido pela Secretaria 

Executiva que o combate a corrupção e lavagem de capitais passa, inevitavelmente, por 

atuações também planejadas e coordenadas no âmbito dos estados e municípios, resta o 

compromisso de cada ente federativo estadual fomentar a contínua participação das 

reuniões da Enccla. 

Neste sentido, desde logo foram realizados diversos contatos com 

representantes dos Ministérios Públicos de outros Estados, tendo sido unânime a impressão 

de que somente o contínuo interesse por parte destes entes é que permitirá um 

fortalecimento da representativa estadual que, inevitavelmente, se transformará em ações 

voltadas às realidades de âmbito estadual e municipal. 
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Ao tempo em que foi ressaltado por este Agente que o CAOP 

Criminal do MPPR também tem entre suas pretensões aquela de apresentar uma iniciativa 

voltada à questão ...., restou o compromisso de ser analisado com cautela o texto da 

proposta legislativa para, a partir de futuros contatos, aferir como o CAOP Criminal 

paranaense poderá apresentar contribuições de maior envergadura. 

 

Alexey Choi Caruncho 

Promotor de Justiça 

CAOP Criminais, Júri e Execuções Penais 

 


